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Deze maand wordt de nieuwe spelcontainer van Presikhaaf I geopend, 
een initiatief van Stichting Rijnstad en mede mogelijk gemaakt door 
een financiële bijdrage van Wijkplatform Presikhaaf West.

De groene container staat 
tussen de nieuwe apparte-
mentencomplexen in de 
Lekstraat achter de speel-
plaats. In de spelcontainer 
komt leuk buitenspeelgoed, 
zoals skelters, skeelers, 
ballen en springtouwen.
 

Daarnaast zal ik extra activiteiten organiseren zoals een voetbaltoernooi en 
een speurtocht. Natuurlijk mogen jullie zelf ook activiteiten bedenken. 
Dan kunnen we samen kijken wat we gaan doen!

Er is ook een groot 
openingsfeest voor alle 
kinderen, ouders en buurt-
bewoners. Wat, is nog een 
verrassing, maar het wordt zeker 
een feestje dat je niet wilt missen.
Houd dus goed de flyers en posters 
in de gaten en zorg dat je erbij 
bent!

Voor meer informatie kun je me 
bellen op maandag, woensdag en 
vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur op 
telefoonnummer 06 – 29 84 13 17.

Annika

EL ELE Dans en Muziekschool in Presikhaaf 
EL ELE is sinds twee jaar gevestigd 
in Presikhaaf en heeft voor het 
nieuwe schooljaar dans, muziek en 
zang op het programma staan. 
De leerlingen kunnen verschillende 
lessen volgen, al vanaf 4 jaar kleu-
terdans, verschillende kinderdans-
lessen vanaf 7 jaar, breakdance, 

AG E N DA  W E R KG R O E P E N 
P R E S I K H A A F  W E S T
september
13-09  Inter Culturele Werkgroep   09.30-11.30 uur   b.c. de Overkant
18-09  Wijkplatform Presikhaaf west  20.00 uur b.c. de Overkant
24-09 WWP2 19.30 uur MFC Leslokaal 
27-09  Inter Culturele Werkgroep  09.30-11.30 uur b.c. de Overkant

oktober
09-10  Gezamenlijk wijkplatform 
 Presikhaaf oost en west 19.30 uur b.c. de Overkant
11-10  Inter Culturele Werkgroep  09.30-11.30 uur b.c. de Overkant
29-10  WWP2 19.30 uur MFC Leslokaal 

november
01-11 Inter Culturele Werkgroep 09.30-11.30 uur b.c. de Overkant

klassiek ballet, Indiase dans, Turkse 
dans en Marokkaanse dans. 

Voor muziek zijn er lessen  piano, 
viool, dwarsfluit, gitaar, diverse 
percussie, saz,  kinder- en 
volwassenenkoor. 

Nieuwe spelcontainer voor Presikhaaf 1

EL ELE wil met haar lage tarieven 
zoveel mogelijk kinderen en jonge-
ren de mogelijkheid bieden om 
muziek en danslessen te volgen en 
ze op deze manier bij kunsteducatie 
te betrekken.

Enkele voorbeelden van de acties 
vanaf september:
* Gitaarles vanaf € 3,75 per les
* Kinderkoor Presikhaaf € 3,50 
 per les

* Breakdance en  Klassiek Ballet  
 € 3,50 per les

Locatie: Wijkcentrum de Overkant
Voor aanmeldingen, startdata en 
verdere informatie: www.elele.nl 
of bel naar tel. 06-81848162 
of 06-25233234. 
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Het buurtfeest vindt plaats in 
buurtcentrum de Oosthof, Kinderkamp 9.
Er zijn drankjes en hapjes. 

Toegang is gratis.

B U U R T F E E S T 
P R E S I K H A A F  O O S T

ZONDAG 16 SEPTEMBER OM 13.00 UUR 

R O O F
V O G E L
S H O W  

met 
Valkenier 

Reinier

Tal van 
workshops
waaronder: 

henna tattoo, schminken, 
luchtkussen, vilten, timmeren,
pannenkoeken bakken

Vanaf 15.00 uur korte optredens 
van het piratenkoor 

B A K B O O R D
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stap in je
toekomst

kinderopvang skar

0900 - BELSKAR (0900 - 235 75 27)  www.kinderopvangskar.nl

Kinderopvang in een veilige en 
inspirerende omgeving op circa 99 
locaties in de gemeenten: Arnhem, 
Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

kinderdagopvang   0 - 4 jaar

peuterwerk  2 - 4 jaar

voorschoolse opvang  4 - 13 jaar

tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

naschoolse opvang  4 - 13 jaar

vakantieopvang   4 - 13 jaar

gastouderopvang  0 - 13 jaar

Locaties bij u in de buurt:
• Kdv de Harlekijn
• Kdv de Driewieler
• Kdv Kakelbont

• Bso Kidsworld
• Bso Waterkasteel
• Bso Luchtkasteel

Advertentie Advertentie

Bewoners uit Presikhaaf kregen 
tijdens een speciale bewoners-
avond van ondernemers en 
Gemeente antwoord op de vraag 
wat er op bedrijventerrein 
IJsseloord-1 gebeurt. Met een 
lekkere kop koffie erbij, want de 
bijeenkomst werd gehouden bij 
koffiebranderij Peeze.
 
In 2009 zag het er voor IJsseloord-1 
somber uit. Er gingen bedrijven 
weg waardoor er leegstand ont-
stond. De ondernemers wisten dat 
er iets moest gebeuren. Zij hebben 
toen samen hun wensen en ideeën 
opgeschreven: welke bedrijven 
mogen zich vestigen, hoe blijft het 
terrein goed bereikbaar en hoe 
wordt het meer zichtbaar. Toen 
kwam de vraag van McDonald’s 
om zich hier te vestigen. 

Alle ondernemers en de gemeente 
hebben zich hard ingezet voor de 
ontwikkeling van het terrein. Sinds 
april is het fastfoodrestaurant 
geopend. Je zou niet zeggen dat het 

IJsseloord-1 

pand ooit een deel van een auto-
showroom is geweest!
Andere bedrijven werden door het 
nieuwe bestemmingsplan en de 
komst van het fastfoodbedrijf 
gestimuleerd aandacht te besteden 
aan hun bedrijfspanden. Dit trok 
weer nieuwe bedrijven naar het 
terrein. Een nieuw aangelegde 
verbindingsweg met fiets- en 
voetpad zorgde voor een betere 
bereikbaarheid. Ook werd extra 
verlichting aangebracht. De ham-
burgerketen ruimt zelf het zwerf-
vuil in de directe omgeving op.

Tijdens de bewonersbijeenkomst 
ontstond een levendig gesprek over 
de fietspaden op het terrein. Veel 
fietsers weten niet precies aan welke 
kant van de weg zij moeten fietsen. 

Soms moeten zij tegen de rijrich-
ting in fietsen, wat onveilig voelt. 
Bewoners wilden ook weten in 
hoeverre IJsseloord-1 zich verbon-
den voelt met Presikhaaf. Reactie 
hierop: IJsseloord-1 vindt het 
belangrijk dat de winkelstrips in 
Presikhaaf gevuld blijven. Sommige 
winkels en functies passen beter in 
een winkelstrip en horen niet thuis 
op een bedrijventerrein. 

Loop of fiets zelf eens over 
bedrijventerrein IJsseloord-1 en 
bekijk wat daar gebeurt.
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Activiteitencentrum 
Schreuder 
Fraaie presentatieruimte en leuke cadeaus voor een kleine prijs

Presikhaaf wijknieuws werd onlangs door een wijkbewoner attent gemaakt op 
het activiteitencentrum van de Scheuderhuizen aan de Vlamoven in 
Presikhaaf. Redactieleden Bert en Sophie van Vuurden gingen in augustus op 
bezoek en werden er rondgeleid door teamleider Bas van der Heyden.

Historie
Onder het genot van een kopje 
koffie vertelde Bas hoe het allemaal 
begon. “De naam Schreuder ver-
wijst naar leden van de familie 
Schreuder die aan het begin van de 
vorige eeuw begonnen met opvang 
te bieden aan kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden. 
Nog steeds is de organisatie klein 
met enkele woon- en werkvoor-
zieningen in Arnhem en één in 
Laag Soeren. 

Dit moderne activiteitencentrum 
biedt sinds 2008 dagelijks werk en 
activiteiten aan zo’n 80 personen. 
Het merendeel van hen werkt 
fulltime, een en ander is natuurlijk 
afhankelijk van hun beperking. In 
totaal 20 leidinggevenden, een 
aantal stagiairs en drie vrijwilligers 
ondersteunen hen hierbij.”

Hartelijke ontvangst
Wat het eerst opvalt als je binnen-
komt, is de presentatieruimte naast 
de entree. Hier worden de produc-
ten getoond, die in het centrum 

worden gemaakt. Leuke cadeaus, 
die voor een klein bedrag gekocht 
kunnen worden. Vrijdag 16 novem-
ber wordt van 9.30 tot 14.30 uur 
weer de traditionele jaarmarkt 
gehouden. Dan staan de makers 
van al dit fraais achter kraampjes 
om hun waren te verkopen. 
De ontvangst in de diverse ruimten 
is allerhartelijks. Deelnemers en 
leiding vertellen de redactieleden 
graag wat er gemaakt wordt en ze 
zijn  reuze trots op het resultaat. In 
de ruime, kleurrijke kantine wordt 
in twee groepen geluncht. Elke dag 
wordt  afwisselend soep of fruit 
aangeboden bij het meegenomen 
brood. Er is ook een “Bakgroep”, 
die op bestelling voor een  heerlijke 
appeltaart kan zorgen.

Veel bedrijvigheid
In de professionele timmerwerk-
plaats worden momenteel meubels 
van steigerhout gemaakt voor een 
paintballcentrum in Arnhem. De 
industriegroep voert in opdracht 
van een bedrijf in Veenendaal 
verpakkingswerkzaamheden uit. 
Een van de deelnemers kwam vol 

trots vertellen op één dag 300 
zakjes met schroeven te hebben 
gevuld!
Erg onder de indruk zijn de redac-
tieleden van de gezellige soosruimte, 
het internetcafé, waar deelnemers 
wegwijs worden gemaakt en de 
mooie sportzaal. Over het fraais, 
dat in de activiteitenruimten en 
ruimte voor textiele werkvormen 
op de bovenverdieping wordt 
vervaardigd, zijn zij ook blij verrast. 

Eigen taxibusje
Bij het afscheid wijst Bas nog even 
op het taxibusje van de Schreuder-
huizen voor de deur. “Hiermee 
worden onze cliënten vervoerd, die 
niet gebruik kunnen maken van 
vervoer-op-maat en ook het vervoer 
naar bijvoorbeeld het zwembad in 
Westervoort geldt hiervoor.“

De receptie bij de entree is altijd 
bemand, dus wijkbewoners, loop 
gerust eens binnen. Een bezoek aan 
het activiteitencentrum is zeker de 
moeite waard. 
Activiteitencentrum Schreuder, 
Vlamoven 24, telefoon 3696970.
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We zijn weer 
gestart!
Op de Annie M.G. Schmidtschool is het schooljaar 
prima begonnen. Iedereen heeft er zin in. Bruisend 
van energie en vol leuke plannen is het team vol aan de 
slag gegaan.

De school heeft een nieuwe directeur, Karin Albers. Zij 
is voor veel mensen een bekende omdat ze vroeger juf 
was  op de Annie M.G. Schmidtschool. Al een aantal 
jaren is zij ook directeur van de Dr. W. Dreesschool.

Goede leerkrachten
We vinden het  heel  belangrijk dat we het maximale 
uit kinderen halen. Daarom gebruiken we nieuwe 
methodes en kijken we heel goed wat elk kind nodig 
heeft. We besteden veel tijd aan belangrijke vakken en 
hebben goede leerkrachten die zelf ook steeds  blijven 
leren en ontwikkelen. 

Ouders als partner
Kinderen leren het beste in een omgeving waar juffen 
en meesters met ouders samenwerken. We luisteren 
goed naar ouders en hebben regelmatig overleg, rap-
portgesprekken en informatiemomenten. Ook hebben 
we een ouderbezoekweek. Ouders mogen dan een 
reken-, taal- of speelwerkles meemaken in de klas. Zo 
merken ze van heel dichtbij wat hun kinderen elke dag 
beleven op school.

Respect  voor elkaar
We leren kinderen zich met respect te gedragen naar 
andere kinderen en volwassenen.  De wereld wordt 

Tevreden 
ouders 
op de Drees!
Continurooster 
Voor de vakantie hebben we 
een enquête gehouden onder 
ouders over het overblijven. Wat wilden zij het liefste 
met ingang van het nieuwe schooljaar?  Een grote 
meerderheid heeft toen gekozen voor het continuroos-
ter.  Veel kinderen bleven ook al op school tussen de 
middag en vonden dat heel gezellig.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn onze 
lestijden van 8.30 tot 14.45 uur en eten alle kinderen 
tussen de middag op school met de meester of juf en 
gaan daarna een half uurtje spelen. Dat is heel fijn 
voor de rust op school voor de kinderen en natuurlijk 
ook voor de planning van ouders.

Tevreden ouders en leerlingen
Wij hebben aan ouders en leerlingen gevraagd hoe ze 
denken over de Dr. Willem Dreesschool. Een onder-
zoeksbureau uit Groningen heeft gezorgd voor enquê-
tes die we aan onze ouders en ook aan leerlingen vanaf 
groep 5 hebben gegeven. Uit het rapport dat zij heb-
ben gemaakt blijkt dat ouders en leerlingen zeer 
tevreden zijn over de school (veel tevredenheidsscores 
liggen rond de 90%).  In het onderzoek worden nog 
meer punten genoemd. Ouders krijgen natuurlijk de 
resultaten van het onderzoek van ons.
Een onderzoek doe je als school natuurlijk ook om te 
kijken waar verbeteringen nodig zijn en om tips van 
ouders ter harte te nemen. Dan is er verbetering 
mogelijk qua veiligheid op weg naar school, netheid 
binnen de school en het uiterlijk van het gebouw. We 
gaan daar verder met ouders over in gesprek en mee 
aan de slag waar we kunnen.

U I T  D E  S c H o o L  g E K L A P T
immers een stuk leuker als mensen vriendelijk met 
elkaar omgaan. We zijn bewust bezig met het aanleren 
van waarden en sociale vaardigheden. Wat is het dan 
leuk als we als school op een schoolreisje of uitje horen: 

“Wat gedragen jullie kinderen zich geweldig.”
Het team ontmoet u graag 

op de Annie M.G. Schmidtschool!
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Door Bengü Topuz

Advertentie

Leerzaam en gezellig zomerkamp 
voor kinderen uit Presikhaaf
In juli gingen we vier dagen naar de Paasheuvel in Vierhouten, 
midden op de Veluwe. De kinderen sliepen in groepjes van vier in 
kleine houten hutjes. Het was een geslaagd kamp met ook nog eens 
prachtig weer! Met dank aan het wijkplatform, fondsen, vrijwilligers, 
stagiairs en ouders. 

Dag 1
Om 10.30 uur verzamelden de 
kinderen zich bij de Overkant om te 
vertrekken richting Paasheuvel. Bij 
aankomst werden de hutjes verkend 
en de eigen spullen uitgepakt. De 
kinderen verzonnen een groepsnaam 
in het bijpassende thema “Onder 
Zee & Boven Water”. 

Na de gezamenlijke lunch werd het 
spel “levend bingo” gespeeld. Het 
bosspel werd na het avondeten 
gehouden. Om 22.00 uur gingen de 
kinderen naar bed. 

Dag 2
Om 08.00 uur opstaan, omkleden en 
meedoen met de ochtendgymnastiek. 
Na het ontbijt gingen we naar het 
Dolfinarium, waar de kinderen in 
groepjes met hun begeleiders de 
dolfijnen/zeeleeuwen en shows 
konden zien. Om het nog gezelliger 
te maken, gingen we uit eten naar 
een pannenkoekenhuis. 

Dag 3
Weer ochtendgymnastiek en geza-
menlijk ontbijten. De kinderen 
hadden een vrije middag. Ze moch-
ten zelf kiezen of ze naar het strand 
wilden om te zwemmen/spelen of 
dat ze gingen knutselen en voor de 
bonte avond oefenen.

De bonte avond begon met een leuk 
toneelstukje van de begeleiding. 
De kinderen lieten allemaal leuke 
dansjes en grappige acts zien. 
De avond werd afgesloten met 

discomuziek en een gezellig 
kampvuur.

Dag 4
Helaas, de laatste dag. 
Alles opruimen en voor 
het laatst gezellig samen ontbijten. 
Om 11.30 uur wachtten de ouders 
alweer de kinderen op bij buurtcen-
trum de Overkant.

Bakfiets is er weer!
Nog even buiten genieten van het 
zonnetje, voetballen, tikkertje of 
een spelletjesmiddag organiseren, 
de bakfiets is er weer! 

We zijn op drie plek-
ken. Heb je niks te 
doen en wil je 
lekker buiten 
spelen, zoek ons 
op en speel mee.

Heb je vragen of een 
leuk idee, bel even of kom langs bij 
de Kinderclub.

Dinsdag:  15:30 – 17:00 uur  
 Roompotstraat
Woensdag:  13:30 – 15:30 uur  
 Carstenzstraat
Donderdag: 15:30 – 17:00 uur
 Karel Doormanstraat                                                                                      



P R E S I K HA A F

8

cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

SEIZoEN 2012/2013
Deze maand zijn de computercur-
sussen en workshops weer begon-
nen, zowel voor beginners als 
gevorderden. Iedereen die nog niet 
in de gelegenheid is geweest of erg 
veel moeite heeft om te werken met 
een computer bieden wij de moge-
lijkheid om in 10 lessen van 2 uur te 
leren omgaan met de computer.

U kunt zich opgeven voor de 
volgende cursussen en workshops:

cURSUSSEN 
Windows XP (10), Windows Vista 
(10), Windows 7 (10), Internet en 
e-mail (10), Fotobewerking met 
Picasa (5), Digitale fotobewerking 
(10), MS office/Word 2007-2010 (5),
MS office/Excel 2007-2010 (5), MS 
office/PowerPoint 2007-2010 (5) en 
Windows (vervolgcursussen).

WoRKSHoPS
Eenvoudig brieven maken met 
Wordpad (3), Optimale virus en 
andere beveiligingen (3), 
Optimale ordening van uw compu-
ter met gratis programma Free 
Commander (3), Mappen en 
bestanden maken (3), Gratis telefo-
neren via Skype (2),
Eenvoudig internetbankieren (2), 
Uitgebreid internetbankieren met 

het Nibud boekhoudprogramma 
Cash Flow (3).

De tussen haakjes geplaatste getal-
len geven het aantal lessen c.q. 
weken weer.

De cursussen/workshops worden 
wekelijks gegeven in een dagdeel 
(ochtend, middag of avond) 
van 2 uur.
De kosten van de cursus/workshops 
bedragen omgerekend per uur 
€ 2,50, die voorafgaande aan de 
cursus/workshop moeten worden 
voldaan. 
Houders van een Gelrepas betalen 
de helft.

De cursussen/workshops worden 
gehouden in de Overkant, 
Bethaniënstraat 242.

Voor informatie, opgave deelname:
Mevrouw Gerrie van Toor, 
telefoon: 3610587, 
e-mail: 
seniorwebarnhem@gmail.com	 	

Kamperen in Park Presikhaaf

Door René Vriezen

Het kamperen was als vorig jaar: nat, maar heel gezellig. Er waren 
genoeg activiteiten: tent opzetten, luchtbed (al dan niet elektrisch) 
opblazen, bal aan paal slaan, golf zonder holes, over de plassen stap-
pen, regen ontduiken, mens-erger-je-niet, yahtzee, kaarten, en niet te 
vergeten…. kwebbelen en veel lachen. O ja, honden blaffen ook wel 
eens… (aan de lijn).

Het kampvuur was groots en warm. 
Even er omheen zitten en weer 
schuilen onder de middelste tent. 
Gezellig. 
Een paar mensen zijn naar huis 
gegaan om daar in een droog en 
warm bed te slapen. Nattigheid in 
de tent was daarvan de oorzaak. 
Bij het ontbijt waren zij weer op de 
camping om met zijn allen aan de 
koffie en thee te gaan en te smullen 

van de broodjes met beleg  (één 
kuipje boter!) 

Na het ontbijt ging het ontmante-
len van de tenten en de vouwwagen 
van start. Het opruimen ging vlot, 
net als het opklappen van de 
bankjes en tafels, die bij de Feest-
centrale waren gehuurd.
Uiteindelijk werd de toiletwagen 
afgekoppeld. Henk was weer nat! 
Het urinoir in de wagen liep op 
zaterdag constant door (dan gaat 
het vanzelf ), maar op zondag was 
dat verholpen dankzij een van de 
kampeerders.

Al met al was het weer een geweldig 
kampeerweekend in Park Presik-
haaf. Tot volgend jaar! 

foto: René Vriezen
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M i n d e r  z w e r f v u i l ?
A d o p t e e r  e e n  p r u l l e n b a k
Sinds 1 april heeft de gemeente in alle Arnhemse woonwijken het 
aantal prullenbakken gehalveerd. De reden hiervoor is dat de 
gemeente moet bezuinigen en de bewoners zelf een bijdrage kunnen 
leveren aan een schone woonomgeving. De gemeente biedt de bewoners 
de mogelijkheid om een prullenbak te adopteren. In Presikhaaf maken 
Ben Cleven en Harry van Veen gebruik van deze mogelijkheid en 
hebben een prullenbak onder hun hoede genomen.

Harry woont aan de IJssellaan. 
Achter zijn flat “de Wijenburg” 
staan twee wipkippen en een 
bankje. “Daar zitten vaak ouders,” 
vertelt Harry. “Ik begrijp dat er 
prullenbakken weg moeten, maar 

Ben Cleven Harrie van Veen

niet op die plek.” Harry kende het 
begrip ‘adoptieprullenbak’ niet, 
maar nam wel contact op met de 
gemeente. “Ik heb gevraagd om de 
prullenbak terug te plaatsen en 
aangeboden deze zelf te legen. Dat 

was geen probleem.” Hij kreeg de 
sleutel van de prullenbak en leegt 
hem wekelijks in de container. 

“Een fluitje van een cent,” zegt hij 
lachend.

Ben woont bijna een jaar aan de 
Weldamlaan. “Aan de overkant van 
mijn huis is een trapveldje. 
De prullenbak staat buiten het veld. 
Niemand gooit daar zijn afval in. 
Toen ik op die informatieavond 
over het reinigingsbeleid was, zei ik 
tegen de gemeente: “Zet een prul-
lenbak op het trapveldje neer en ik 
regel het wel.” Ben kreeg een 
knijper en ruimt daarmee ook even 
de rotzooi erom heen op.

“Maar het meeste ligt in de prullen-
bak hoor. En het afval is echt een 
stuk minder geworden,” aldus Ben. 

“En veel werk is het niet. Ik leeg de 
prullenbak meestal een keer per 
twee weken.”

Vind je het ook een goed idee om 
een prullenbak te adopteren?
Neem dan contact op met het 
klantcontactcentrum van de 
gemeente, te bereiken onder 
0900-1809 of via 
www.arnhem.nl/meldingen

WIJKBIJEENKoMST VooR ALLE BEWoNERS VAN PRESIKHAAF

onderwerp: ToEKoMST VAN PRESIKHAAF

Meer informatie 

in Presikhaaf wijknieuws nr. 5 of bel 026 362 8447

DINSDAgAVoND 

6 NoVEMBER A.S.
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D O E  M E E . . . . 
M E T  E E N  I D E E
V O O R  P R E S I K H A A F
De volledige werkwijze is te vinden op www.presikhaafnet.nl 

In MFC Presikhaven zijn o.a twee 
basisscholen,  buitenschoolse 
opvang en een kinderclub 
gehuisvest. Van de bij het gebouw 
horende buitenruimte maken 
partijen graag gebruik . Nadeel is 
wel dat op het grote plein geen 
schaduwplekken zijn en geen 
groen.  Jammer is ook dat de 
groenstrook niet gebruikt wordt. 
Conclusie: het ziet er wat saai en 
niet echt kindvriendelijk uit, mede 
doordat tijdens de bouw een 
beperkt budget beschikbaar was.

De MR’s (medezeggenschapsraden) 
van de Annie M.G. Schmidtschool 
en de Lourdesschool besloten 
wat te doen met de van o.a. 
ouders, kinderen, buurtbewoners 
en leerkrachten ontvangen 
signalen over het schoolplein. 
De situatie is besproken met de 
bredeschoolcoördinator. Er volgde 
overleg met een landschapsarchitect 
en iemand van opbouwwerk en na 
een paar vergaderingen was een 
mooi concept-ontwerp klaar, dat 
naar de Gemeente werd gestuurd ter 
goedkeuring. Na ongeveer een jaar 
kwam een positieve reactie op de 
quick scan en konden we komen tot 
een goed uitgewerkt plan.  Dat was 
zo gebeurd alleen hoe kwamen we 
aan ca.  €99.021?

De MR’s van beide scholen 
dienden een aanvraag in bij het 
bewonersbudget Presikhaaf en gaven 
een toelichting aan het Wijkplatform. 
Men vond het een mooi initiatief om 
het plein te verfraaien en zodanig in 
te richten voor de schoolkinderen en 
kinderen uit de wijk. 

Er volgde advies aan de Gemeente 
Arnhem een bedrag van € 60.000  
beschikbaar te stellen voor het 
aantrekkelijk maken van de 
buitenruimte. Het totaal gevraagde 
bedrag was niet mogelijk, aangezien 
er niet meer beschikbaar is 
voor bewonersinitiatieven. Tot onze 
blijdschap werd besloten de aanvraag 
te honoreren.

Als eerste willen we het geld 
gebruiken voor de omheining van het 
veld, want veiligheid staat voorop. 
We gaan voor het totale plan en zullen  
met beide scholen en betrokkenen 
door middel van rommelmarkten, 
sponsorlopen etc. proberen het 
resterende bedrag binnen te halen om 
ons gehele plan te realiseren, zodat 
we elkaar kunnen ontmoeten op een 
geheel groen, kindvriendelijk plein.

Esther Ratering 
lid MR Annie M.G. Schmidtschool

Bloemperkjes en tegeltableaus 

Middachtensingel en 
Kinderkamp

Eind 2010 konden de bewoners van 
o.h. Lange Water, Elsweide enz. een 
informatieavond bijwonen waarbij 
men ideeën voor verbeteringen kon 
inbrengen.

Naar aanleiding hiervan ontstond een 
werkgroep die ideeën op het gebied 
van groen en kleur voortbracht door 
een schouw door de wijk. Gezien het 
draagvlak en de financiële middelen 
waren slechts twee ideeën haalbaar: 
het plaatsen van krokusbollen in 
grasperken aan Middachtensingel 
en Kinderkamp en tien tegeltableaus. 
Stadsbeheer keek naar de 
mogelijkheden en maakte een ‘quick 
scan’ (soort bestek en aanbesteding). 

Dankzij de financiële bijdrage van 
voortkomend uit het Bewonersbudget 
Presikhaaf zullen zowel de 
krokusperkjes en de kleurige 
tegeltableaus aangelegd worden. 
Verder geldt erkentelijkheid aan 
de Gemeente Arnhem en het 
Stadsbeheer.

Hugo de Jong
Namens Werkgroep Groen & Fleur,
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A a n v r a a g f o r m u l i e r 
b e w o n e r s b u d g e t  P r e s i k h a a f  2 0 1 2

Inlichtingen / opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Karin Veldkamp

p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem - telefoon 362 84 47

naam
adres, postcode

telefoon
email

voor wie?
waar?

wanneer?

hoe worden
inwoners erbij

betrokken?
globale kosten?

omschrijving
idee

Heeft u een goed idee voor een activiteit?
Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar onderstaand adres.

b
e
w

on
er

sbudget presikh
a
a

f         

Spelregels:
•	 Een	aanvraag	moet	betrekking	hebben	op	de	verbetering	van	de	leefbaarheid	van	de	wijk	zoals	

een	straatfeest	of	buurtbarbeque.	
•	 Alle	bewoners	uit	Presikhaaf	kunnen	een	aanvraag	indienen.
•	 Een	stichting	of	vereniging,	mits	niet	professioneel	en	mits	actief	in	en	vóór	Presikhaaf,	kan	een	

aanvraag	alleen	indienen	ten	gunste	van	de	bewoners	van	Presikhaaf.
•	 Aanvragen	worden	schriftelijk	ingediend.	
•	 Een	aanvraag	moet	draagvlak	hebben	in	de	buurt.
•	 Een	aanvraag	mag,	in	een	tijdsbestek	van	twee	jaar,	niet	dezelfde	activiteit	of	doelgroep	betreffen.
•	 Het	maximumbedrag	voor	een	aanvraag	is	€	5.000,--.	Co-financiering	is	wel	mogelijk.
•	 Een	aanvraag	achteraf	indienen	is	niet	mogelijk.

aanvraag indienen 

vóór 21 november
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!

Werkgroep AGA
p/a Laan van Presikhaaf 7

6826 HA Arnhem
tel.nr.: 06 - 45 13 84 73

e-mailadres: ageena@hetnet.nl
www.ageena.nl

Ondergetekende,
Naam:................................................................................................
Adres:................................................................Postcode ...................
steunt de standpunten van Werkgroep AGA t.a.v. de eventuele
doortrekking van de A15.

Handtekening: ...................................................................................

Voortgang plannen biomassacentrale Kleefse Waard
De Nuon werkt hard aan plannen voor de realisatie van een biomassacentrale, een 
verbrandingsoven voor de opwekking van stroom en warmte. Momenteel wordt er een 
Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld voor de realisatie van een biomassacentrale op 
de Kleefse Waard. Ook de eerste tekeningen van het gebouw zijn ter beoordeling aan de commissie Welstand voorgelegd.

De informatie die Nuon over haar plannen naar buiten 
brengt is summier en niet eenduidig. Men vraagt zich 
af wat de reden is dat de Nuon zich met die informa-
tieverstrekking beperkt tot de omgevingspartijen die 
bij de bestemmingsplanprocedure van de Kleefse 
Waard betrokken zijn geweest en waarom omwonen-
den / belanghebbenden niet betrokken worden bij de 
totstandkoming van deze plannen? 

Het woord biomassacentrale roept mogelijk de gedach-
ten op van een duurzaam productieproces. Of dat ook 
zo is, daarover wordt vooralsnog geen duidelijkheid 
gegeven. 

Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk welke biomassa ver-
brand gaat worden. Gezegd wordt houtsnippers 
(brandstof van de zgn. witte lijst), maar er wordt een 
oven gebouwd waar alles, ook bijvoorbeeld afvalhout 
en GFT in verbrand kan worden. De vraag is of er 
voldoende geschikte biomassa voor handen is voor een 
schone biomassacentrale. En waar komt die vandaan? 
Wat wordt de totale capaciteit? Blijft de oude gasge-
stookte centrale in gebruik? Gesproken wordt over 
hulpketels. Waar komen die? Daarbij komt de vraag of 
een biomassacentrale past in het sterk verouderde 
bestemmingsplan uit 1963 dat voor de beoogde locatie 
van kracht is. Veel vragen en onduidelijkheden, waarop 
geen duidelijke antwoorden komen.
De MER zal waarschijnlijk meer duidelijkheid geven 
over de omvang van het productieproces en de conse-
quenties voor ons leefmilieu. 
Wij wachten de resultaten af.

A15
In de media wordt discussie gevoerd over de wet Houd-
bare Overheidsfinanciën (HOF)die het doortrekken 
van de A15 onzeker maakt. Besluiten zijn nog niet 
genomen. Ook in dit geval is het afwachten.

Meer informatie over de plannen van de Nuon en de 
discussie in de media over de aanleg van de A15 kunt u 
vinden op www.ageena.nl en in de Wijkwinkel in het 
MFC, Laan van Presikhaaf 7.

Een impressie van de biomassacentrale aan de oude Akzohaven
op de Kleefse Waard. Bij het ketelhuis komt een schoorsteen van
60meter hoogte. Gedacht wordt de overkapping uit te voeren in
cortenstaal. Bron afbeelding: Nuon.
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AdvertentieAdvertentie

Boek nu
uw vakantie voor de winter!

Bij Arke kunt u nu al uw vakantie voor winter 2012/2013 boeken!
Wij helpen u graag bij het vinden van een passende vakantie.

Arke Arnhem
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein  4
6826 KR
Tel. 026 3644644
arnhempres@arke.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Arke	Arnhem
w.c.	Presikhaaf,	Raadsheerplein	4
6826	KR	-	Tel.	026	3644644
arnhempres@arke.nl

Vliegtickets
bij Arke in Arnhem!

Wilt u voor de winterperiode al verzekerd zijn van een vliegticket naar
Curaçao, Bonaire of Aruba? Kom dan snel langs voor een prijsopgave!

Arke Arnhem
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein  4
6826 KR
Tel. 026 3644644
arnhempres@arke.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Wilt u voor de winterperiode al verzekerd 
zijn van een vliegticket naar Curaçao, 
Bonaire of Aruba? 
Kom dan snel langs voor een prijsopgave!

Vliegtickets	
bij	Arke	in	Arnhem

Dag van de Dialoog 
zoekt gespreksleiders
In de eerste week van november 
2012 vindt in Presikhaaf weer de 
Dag van de Dialoog plaats, een 
samenwerkingsverband van Stich-
ting Rijnstad en de Werkgroep 
Samen Leven. 
De werkgroep van de Dag van de 
Dialoog zoekt mensen die het leuk 
vinden om gespreksleider te zijn. 
Hiervoor bieden wij een korte 
training (van een ochtend) aan. 
Daaraan zijn geen kosten 
verbonden. 
In een dialooggesprek luisteren 

mensen naar elkaars ervaringen en 
standpunten over een bepaald 
thema. Aan tafel zitten zes tot acht 
bewoners. Een gespreksleider zorgt 
ervoor dat iedereen goed aan bod 
komt en houdt de lijn van het 
gesprek in de gaten.
Vorig jaar gingen tientallen mensen 
uit heel Presikhaaf met elkaar in 
gesprek over het onderwerp “Wat 
kleurt de stad”. Dit jaar gaat de 
dialoog over “Waardering”, een 
thema dat dicht bij de mensen zelf 
ligt.

In Presikhaaf vindt 
de Dag van de 
Dialoog voor de 
derde keer plaats. 
Vorig jaar waren er 
dialoogtafels bij 
o.a. bibliotheek, kerk, buurt-
centrum de Overkant, Albert Heijn 
of gewoon bij iemand thuis. 
De exacte locaties voor dit jaar 
worden nog bekend gemaakt.  

Organisaties of bewoners, die zelf  
een gesprekstafel willen organiseren, 
zijn ook welkom.

Meer informatie? 
Neem contact op met 
Karin Veldkamp (06 21 29 78 08) of 
mail naar k.veldkamp@rijnstad.nl

Advertentie

SLAGERIJ GREVEN
Honigkamp 74

 6826 PR  Arnhem
Telefoon 026 - 361 02 84
www.slagerijgreven.nl

4e GRATIS 

3 ROOKWORSTEN

€5.98  VooR
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BERIcHTEN UIT PRESIKHAAF ooST
Verslag vergadering 
wijkplatform oost d.d. 20 juni 2012

Toegenomen geluidsoverlast N325 
(Pleyroute)
Door de heer de Jong is een brief 
geschreven aan de provincie Gel-
derland waarin hij stelt dat de 
geluidsoverlast van de N325 sterk is 
toegenomen na het akoestisch 
onderzoek begin jaren negentig. 

Dit wordt o.a. veroorzaakt door 
verbreding rijstroken (harder 
gereden), het verplaatsen van de 
ambulancedienst naar IJsseloord II 
(gillende sirenes) en bij mooi weer 
overlast door motoren.

De Jong vraagt naar een gedegen 
onderzoek naar het geluidsniveau 
op de N325 ter plaatse en eventueel 
plaatsen van geluidsschermen.
De provincie Gelderland vindt een 
onderzoek niet noodzakelijk omdat 
het gehanteerde rekenmodel aan-
geeft dat het geluidsniveau, bij de 

appartementen aan de Engelen-
burgstraat, onder de 
toegestane norm(63dB) is. 
Geluidsschermen zouden een 
verbetering geven, maar zijn te 
duur.
Het wijkplatform gaat na of en in 
hoeverre verdere stappen ondernemen 
mogelijk is.

Wijziging spelregels wijkgericht 
werken
Tijdens de vergadering van het 
COW (Centraal Overleg Wijkplat-
forms) is gesproken over de wijzi-
ging in de manier van wijkgericht 
werken. 
Tot dusver wordt in Presikhaaf 

gewerkt met een programmaleider 
en een wijkmanager.

Vanaf 1 oktober worden beide 
functies samengevoegd in de 
functie van wijkregisseur.
De nieuwe wijkregisseur gaat 
werken vanuit het Stadskantoor. 

Politie
Er is voor Presikhaaf-oost weer een 
wijkagent werkzaam tot 1 november.
Naam: Andrew Beukhof (agent in 
opleiding).

Besluiten
Aanvraag bewoners 
Engelenburgstraat 

voor straatbarbecue. 
Kosten € 170,00. 
Besluit: positief. 

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf oost

september
13-09 Bewonersoverleg Elsweide 
19-09 Wijkplatform 
 Presikhaaf  Oost 

oktober 
09-10 Gezamenlijk wijkplatform 
 Presikhaaf Oost en West 
10-10 Bewonersoverleg 
 Lange Water Midden 
11-10 Bewonersoverleg 
 Kinderkamp

De vergaderingen beginnen om 
19.30 uur op locatie de Oosthof 
De gezamenlijke wijkplatformverga-
dering vindt plaats in de Overkant.

Inzet AED “over het lange water”
Het afgelopen jaar is een zestal 
oproepen in onze wijk gedaan 
middels een sms van AED Alert. 

De AED (Automatische Externe 
Defibrillator) is één keer daadwer-
kelijk ingezet, de overige keren was 
het ambulancepersoneel reeds 
aanwezig en/of hebben de opgeroe-
pen vrijwilligers ondersteuning 
geboden. 

Deze inzet is erg gewaardeerd door 
de betrokken hulpvragers en het 
ambulancepersoneel. Via deze weg 
wil ik het team vrijwilligers (ca. 10 
personen) hiervoor bedanken.

De AED hangt, in een van een 
code voorziene kast, onder de 
overkapping van mijn woning aan 

de Verwoldelaan 42 
(hoek Kemmenadestraat).

De AED is voorzien van een baby-
kindersleutel, zodat ook kinderen, 
die getroffen worden door een 
hartstilstand, met de AED gehol-
pen kunnen worden. 

Wanneer u kunt reanimeren en u 
wilt aansluiten bij ons vrijwilligers-
team, laat het mij dan even weten. 
Voor informatie 
kunt u mij 
telefonisch 
(06-29238136) 
bereiken.

Gerie 
Wolkenfelt, 
Verwoldelaan 42
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“De generaties” onthuld 
Woensdag 11 juli werd het kunst-
werk “De Generaties”, bestaande 
uit drie betonnen sculpturen van 
man, vrouw en kind,  op feestelijke 
wijze onthuld door wethouder Van 
Geffen. Ruim 30 buurtbewoners en 
de redactie van Presikhaaf 
wijknieuws waren erbij aanwezig. 
Het kunstwerk staat in het plant-
soen bij het RGV kantoor aan het 
Kermisland en is in het kader van 
het 50 jarig bestaan van RGV, 
exploitant van veertien dagrecrea-
tiegebieden in Gelderland, 
geplaatst. 

Wijkwethouder Luuk van Geffen 
feliciteerde RGV met zijn 50 jarig 
bestaan. 

“Ik ben blij met een bedrijf als RGV 

Agenda Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp
(Data en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

22 september  Bingo 20.00 uur
13 oktober  Kinderbingo 14.00 uur
10 november  Kinderbingo 14.00 uur
24 november  Sinterklaasfeest 14.00 uur

Bovenstaande activiteiten worden in 
en rondom de Dr. W. Dreesschool 
georganiseerd, 
Kinderkamp 7 in Arnhem
sik.presikhaafoost@live.nl

Neem ook eens een kijkje 
op onze website: 
www.sikpresikhaaf.com

in de wijk Presikhaaf. Ik ken vooral 
de recreatiegebieden Rhederlaag en 
Berendonck, waar ik graag recreëer. 

Het kunstwerk “De Generaties” 
past prachtig op deze locatie,” aldus 
de wethouder. 
Na de opening was er een hapje en 
een drankje voor de genodigden.   

Kunstwerken in het teken 
van recreatie
De afgelopen jaren heeft RGV een 
aantal kunstwerken op de recreatie-
gebieden langs snelwegen geplaatst. 
Alle kunstwerken staan in het teken 
van recreatie en zijn herkenbaar aan 
de witte kleur, die extra goed opvalt 
in een groene omgeving.  

“Op recreatiegebied Heerderstrand 

is hetzelfde kunstwerk als hier 
geplaatst, echter op veel grotere 
schaal. 60 sculpturen, deels in het 
water. Een prachtig schouwspel en 
zeker de moeite om eens te gaan 
bekijken,” aldus RGV directeur 
Erik Droogh. De kunstenaar van de 
witte kunstwerken en van de sculp-
turen is Frans Goldhagen. 

Bezorger in beeld 
Muttalip Mut 

Via het wijkplatform is Muttalip 
Mut in aanraking gekomen met 
Presikhaaf wijknieuws. Het rond-
brengen van de krant was daarvan 
een logisch gevolg. Na het wijkplat-
form heeft hij een stapje terug-
gedaan en zitting genomen in de 
bewonerscommissie. 

Muttalip houdt daarbij de veilig-
heid in de buurt in de gaten, zoals 
goede verlichting in de paden. Het 
rondbrengen van het wijknieuws, 
rondom de Duistervoordestraat, is 
elke twee maanden geen enkel 
probleem. Hij roept alle wijkbewo-
ners dan ook op om mee te helpen 

“ons blad” bij iedereen 
in de wijk “in de bus 
te krijgen”. 

De redactie van 
Presikhaaf wijknieuws wil 
Muttalip Mut 
bedanken voor 
zijn jarenlange 
inzet.
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Monique Donderwinkel
Bethlehemkerk, Honigkamp 25
6826PM Arnhem
www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

30 jaar Oefentherapie Cesar Presikhaaf
Bukken, tillen, zitten, lopen . . . . .  we doen het allemaal.

Samen met uw oefentherapeut maakt u een plan om van uw klachten
af te komen en nieuwe klachten te voorkomen.

U vindt balans in lijf en leden.
De oefentherapeut kan de oplossing voor u zijn.

Oefentherapie Cesar Presikhaaf bestaat 30 jaar !!!!!!!
Ik bied u een GRATIS houdings- en bewegings-check aan.

Bel voor een afspraak: 026 - 3614005 of email: cesarpresikhaaf@gmail.com

EHBo-vereniging 
start nieuwe cursus
Weet u wat u moet doen bij een bloedneus, brand-
wond, kneuzing of breuk? Door eerste hulp te ver-
lenen, kunt u erger voorkomen en zal een wond 
sneller genezen. Kunt u reanimeren? Een ambulance 
staat niet binnen één minuut bij u op de stoep. Wist u dat de eerste zes 
minuten van levensbelang zijn bij een hartaanval? Wat kunt u doen? De 
EHBO-vereniging Arnhem-Presikhaaf kan het u leren. 

Op 3 oktober 2012 start de vereniging een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij 
Ongelukken in MFC Presikhaven. Tijdens de cursus van twaalf lesavon-
den, die gegeven wordt door een ervaren instructeur, is er veel aandacht 
voor de praktijk. Een acteur (lotusslachtoffer) zal bij verschillende lessen 
aanwezig zijn, waardoor u realistisch kunt oefenen. De cursus wordt 
afgesloten met een examen, waarna u bij een goed resultaat in het bezit 
bent van het officiële EHBO-diploma. De kosten voor de cursus zijn 200 
euro. Dit is inclusief boeken, lesmateriaal, examengeld, koffie en/of thee 
en de module AED. Met de start van de nieuwe cursus richt de vereniging 
zich op Arnhemse houders van de Gelrepas. Met deze kaart kan men voor 
50 euro de complete EHBO-cursus volgen. 

Na het behalen van het examen kunt u lid worden van de vereniging om 
zo uw EHBO-diploma met herhalingslessen geldig te houden. Kijk voor 
meer informatie op www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl Voor opgave of 
informatie kunt u terecht op telefoonnummer 0316-246166 of 
cursus@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl

afdeling	Arnhem	–	Presikhaaf

zoekt	vrijwilligers

Voorzitter en secretaris 
(m/v)

De	voorzitter	vertegenwoordigt	
de	afdeling	en	onderhoudt	de	

contacten,	de	secretaris	verzorgt	de	
verslaglegging	van	vergaderingen	

en	de	postafhandeling.

Wilt	u	zich	een	aantal	uren	per	
week	inzetten	voor	het	goede	doel	
en	ons	team	van	25	vrijwilligers	

komen	versterken,	
neem	dan	contact	op	met	

Jannie	Mentink,	voorzitter	a.i.,	
telefoon	361	84	22	

of	
Mimi	Hendriks,	secretaris	a.i.,	

telefoon	361	49	47.

Mogen	wij	op	u	rekenen?	U	bent	
zeer	welkom	in	ons	team.



17

WIJKNIEUWS

25 september

Op dinsdag 25 september wordt 
in MFC Presikhaven van 8.30 tot 
10.00 uur aandacht besteed aan 
het Festival van Het Leren. 

Dit landelijke festival is bedoeld om 
mensen te stimuleren zich verder te 
ontwikkelen en te laten zien dat 
leren leuk is voor iedereen.  

De bibliotheek, Rijn IJssel en het 
participatiewerk van Rijnstad geven 
informatie over verschillende 
activiteiten. 
Zo is er aandacht voor het Taalpunt 
in de bibliotheek, wordt voorlich-
ting gegeven over Nederlandse 
taalcursussen, die u kunt volgen als 

u (beter) Nederlands wilt leren 
praten of schrijven. 

De cursussen zijn ook bedoeld voor 
Nederlanders, die moeite hebben 
met lezen en/of schrijven. Ook 
bestaat de mogelijkheid een lees-
club te starten voor mensen die niet 
goed kunnen lezen en is er een 
informatiemarkt over het aanbod 
van wijkcentra bij u in de buurt. 

Nu is nog niet helemaal duidelijk 
wat we precies gaan doen, maar een 
bezoekje aan het MFC op 25 
september is zeker de moeite waard. 
Voor meer informatie bel naar 
06-52710766. 

Activiteiten 
Participatiewerk 
Presikhaaf / Rijnstad
De vakantie is weer 
voorbij en er is 
weer energie 
opgedaan om 
veel leuke, zin- 
volle activiteiten 
in Presikhaaf te 
organiseren. 

Hieronder staat voor de komende 
tijd alles op een rijtje. U kunt zich 
voor alles nog opgeven, 
bel 06-52710766. 
Alle activiteiten vinden plaats in het 
MFC, Laan van Presikhaaf 7.

25 september 
-   8.30 tot 10.00 uur: Week van het          
  Leren (zie artikel hiernaast)
-  13.30 tot 15.00 uur: Kookcursus  
 de Indonesische keuken

1 tot en met 7 
oktober

-  Week van de    
 opvoeding:     
 cursus ‘onge-   
 lukjes in en om  
  het huis’ 
  (voor ouders van jonge kinderen)  
  en themabijeenkomst ‘positief  
  opvoeden’
-  Kookcursus de Surinaamse   
 keuken

15 en 22 november:
-  Cursus ‘gezonde voeding hoeft  
  niet duur te zijn’

Andere activiteiten die op het 
programma staan: 
creatieve workshops (o.a. bloem-
schikken en sieraden maken), 
bingo en computercursus voor 
gevorderden.

Koken zonder grenzen
Wil je nog even de sfeer van 
vakantie proeven, je terug wanen 
in dat heerlijke vakantieland?  
Dat kan, want in MFC Presikha-
ven starten in het nieuwe seizoen 
weer nieuwe kooklessen. 

Na de vakantie staat Indonesië 
centraal, daarna wordt er Suri-
naams gekookt. 
De Indonesische kooklessen begin-
nen in september, de Surinaamse in 
oktober. Sambal goreng tempeh, 
tahoe rendang, bami goreng, 
mihoen en gebakken banaan staan 
op het ‘menu’. 

Na de les wordt samen gegeten. 
Ook kan, als zich voldoende men-
sen aanmelden die vegetarisch eten, 

een cursus gestart worden met 
Indonesische gerechten zonder 
vlees. 
De lessen op dinsdagmiddag van 
13.30 tot 15.15 uur kosten € 2,00 per 
keer, koffie en thee kosten € 0,50.
Wil je je opgeven of meer informa-
tie, bel met Ingrid van Participatie-
werk Presikhaaf, tel. 06-52710766.
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J o P I E 
Nog zie ik die halve 
labrador Jopie met 
zijn zwarte “snuut” door de 
spijlen van het tuinhekje loeren. 
Tot 1965 kon het nog. Als hij 
niet op straat met de kinderen 
speelde, dan liep hij op zijn 
eentje de vaste route die mijn 
vader of ik met hem dagelijks 
aflegde. Schaapsdriftpoortje uit, 
langs de winkels van de Vrij 
Nederlandstraat, door het Kern-
heimpoortje weer terug. Hij ging 
liever aan de band, want hij wist 
dat hij zich niet altijd kon 
beheersen.
En dat was nou ook het geval 
geweest. Daar stond hij voor het 
hekje zacht te janken, waar hij 
anders met gemak overheen 
sprong. Ik opende de keuken-
deur, hief mijn hoofd snuivend 
omhoog en weg was hij, met de 
staart tussen de poten, want een 
hond kent ook schaamte. Hij 
was buiten de route geweest en 
had in de wei van Evers door de 
koeienflats gerold. Ammonia is 
immers zo goed voor de 
hondenhuid.

Binnen vijf minuten stond hij er 
alweer en liet ik meneer in de 
tuin waar hij nederig voor de teil 
bleef staan. “Erin”, zei ik, en 
daar stond hij met trillende 
poten in het koude water en 
boende ik hem. Als dank 
schudde hij zich uit en kon ík 
onder de kraan. 
Na zestien jaar hield ik nog 
veertien dagen elke keer het 
laatste stukje koekje van bij de 
thee naast de stoel om weer te 
ontdekken dat hij er niet meer 
was, die rotzak. Piet Schreuder  

Activiteiten SWoA Locatie de Weldam 
Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Vrijdag 21 september 
Modeshow
Aanvang 14.30 uur, toegang 
gratis.

20 jarig jubileum de Weldam
Deze maand vieren we – samen 
met u – ons 20 jarig jubileum. 
De Weldam heeft zich in die 
jaren duidelijk geprofileerd, o.m. 
door samenwerking met veel 
anderen. Vandaar dat we dit 
feest samen met u willen vieren.

Dinsdag 25 september 
Officiële opening/dag voor 
genodigden
Aanvang 15.00 uur.

Woensdag 26 september 
Dag voor de buurt
We starten om 09.00 uur met 
een gratis wijkontbijt. U kunt 
zich hiervoor vanaf 12 september 
aanmelden bij de Weldam.
Vanaf 14.00 uur houden we een 
rommel-/spulletjesmarkt. 
U kunt een kraam huren, kosten  
€ 5,00. Wacht niet te lang met 
inschrijven; het aantal kramen is 
beperkt. Tijdens deze markt staat 
er een springkussen voor de 

jeugd en worden poffertjes en ijs 
verkocht. 

Donderdag 27 september 
Verrassing voor vrijwilligers 
De grote verrassing voor alle 
vrijwillige medewerkers, die met 
veel inzet de Weldam in de 
afgelopen 20 jaar – samen met 
beroepskrachten – hebben 
gemaakt tot wat deze nu is.

Vrijdag 28 september Grande 
finale met open podium  
Aanvang 15.30 uur. Kunt u iets 
grappigs, creatiefs o.i.d. voor het 
voetlicht brengen, schroom niet 
en geef u vandaag nog op. De 
salsa band van Dennis Klaiber 
(weet u nog van die oergezellige 
barbecue) fleurt deze middag 
gratis en op geheel eigen wijze 
op. Voor een hapje eten hoeft u 
tussendoor niet naar huis; we 
verkopen heerlijke snacks.

Woensdag 3 oktober Dag van 
de ouderen 
10.00 uur: gratis koffie/gebak, 
12.30 uur: lunch, kosten € 3,50 
p.p. (inschrijven vanaf 13 sep-
tember), 14.30 uur: dansmiddag 
m.m.v. huisorkest Duo Pardon.

Vrijdag 12 oktober Indische 
middag 
Aanvang 14.30 uur, kosten 
maaltijd € 5,00 (inschrijven 
vanaf 17 september).

Films Bij gebrek aan belangstel-
ling worden voorlopig geen 
films vertoond. 
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WIJKNIEUWS
 

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel:

Edith van de Burg,
Hisveltplein

Redactie 
Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

U kunt uw oplossing insturen naar 
onderstaand adres onder vermelding 
van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 5 oktober a.s. 
Onder de goede inzenders 

wordt een tegoedbon verloot 
ter waarde van  € 20,00.

De oplossing van 
sudoku nr. 7 zal in het 

volgende nummer kenbaar 
gemaakt worden. 

S U D O K U  7
REDAcTIE

Bert, Karin, Ria
Mieke, Roel, Sophie 

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
5 oktober 2012
vóór  17.00 uur 

Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per 

e-mail of
op andere wijze.

wijknieuws@presikhaafnet.nl

Drukwerk
Coers&Roest

Oplage: 7500 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

Fotografie
Bert van Vuurden,
Roel van Leuven,

tenzij anders vermeld.
  

 Foto’s en illustraties 
in kleur als  JPEG

in een hoge resolutie (300 dpi).

Bezorging 
29 oktober 2012

Klachten over bezorging 
schrijf of mail

het naar de redactie.

De redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden stukken
 in te korten of niet te plaatsen.

Digitale wijkkrant
www.presikhaafnet.nl
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Oplossing sudoku nr. 6
3  4  8  9  2  1  6  7  5
1  2  6  8  7  5  3  4  9
9  5  7  4  3  6  8  1  2
4  7  5  2  1  8  9  3  6
6  1  3  7  5  9  4  2  8
8  9  2  3  6  4  1  5  7
5  8  9  1  4  2  7  6  3
7  6  4  5  9  3  2  8  1
2  3  1  6  8  7  5  9  4
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Ed van Dael (Martine Siemens,  fotografie)

Afscheid van Presikhaaf
Trots op Presikhaaf
Ed is trots op Presikhaaf. Op hoe de wijk eruit 
ziet en op de mensen die er wonen. “Presik-
haaf is de laatste jaren veranderd van een wijk 
met een saai imago in een bruisende wijk”, 
zegt Ed. “Dat komt door de nieuwbouw en 
mooie voorzieningen, zoals het park. 
De kracht van Presikhaaf zit ‘m ook in de 
diversiteit. Oudere mensen, jonge mensen, 
autochtonen en allochtonen wonen allemaal in 
Presikhaaf.” 

gemengde gevoelens
Hans en Ed nemen met gemengde gevoelens 
afscheid. Aan de ene kant kijken ze terug op 
een succesvolle periode, anderzijds hebben ze  
veel zin in hun nieuwe functies van beleids-
adviseur veiligheid bij de gemeente Arnhem 
(Hans) en wijkmanager bij de gemeente 
Nijmegen (Ed). “Maar met sommige zaken 
was ik graag verder gegaan,” zegt Ed. “Er moet 
bijvoorbeeld nog een goed plan komen voor 
de winkelstrip aan de Volkerakstraat.” De 
gemengde gevoelens hebben ook een andere 
reden: “Ik heb mijn hart verknocht aan Presik-
haaf,” zegt Ed met een glimlach. Hij laat de 
wijk daarom nog niet helemaal los. 

Op 6 november 2012 is er een wijkbijeenkomst 
over de wijkvisie. 
Daar probeert Ed van de partij te zijn. 

Wijkmanager Hans Haarler en programma-
leider Ed van Dael van de gemeente Arnhem 
nemen afscheid van Presikhaaf. 
De twee heren hebben de afgelopen jaren 
veel voor de wijk betekend. Binnenkort 
dragen zij het stokje over aan een nieuwe 
collega. Deze collega krijgt de functie van 
wijkregisseur. 

Hans Haarler (René Vriezen,  fotografie)

Terugblik
De heren hebben hard gewerkt om Presikhaaf 
leefbaarder te maken. Ed: “Hans heeft verschil-
lende partijen, zoals bewoners, politie, 
gemeente, en welzijnsinstellingen, bij elkaar 
gebracht. Hierdoor wordt er veel sneller gerea-
geerd, bijvoorbeeld op overlast.” Ook op zijn 
eigen werk en de mensen met wie hij heeft 
samengewerkt kijkt Ed positief terug. 

Ed: “Woningbouwcorporaties, wijkbewoners 
en de gemeente Arnhem hebben gezamenlijk 
een wijkvisie opgesteld voor Presikhaaf. Daarin 
staan de kansen en mogelijkheden van Presik-
haaf beschreven. Een belangrijke stap vooruit, 
want zo kan er gericht gewerkt worden aan een 
nóg betere wijk. De brede school is een ander 
succesvoorbeeld. Deze school heeft een prach-
tig programma waarvan alle Presikhaafse 
kinderen, in west en oost, kunnen profiteren.” 


